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Odbor vnější komunikace 

pondělí, 11. listopadu 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Hospodářské noviny se věnují zavedení reverse charge v ČR. Lidové noviny přináší průzkum 

k ekonomickým a společenským změnám po roce 1989. Vydání dluhopisů do výše půl miliardy korun 

bude pro firmy díky opatření EU jednodušší, sděluje E15. Mladá fronta DNES informuje  

o nepodařeném pokusu o přestěhování části romské komunity z mosteckého sídliště Chanov. Právo 

otisklo rozhovor s ředitelem Vojenského zpravodajství Janem Berounem, podle něhož roste zájem 

lidí o práci v tajných službách. Za určitých okolností by svět mohla v budoucnu zasáhnout morová 

epidemie, upozorňuje Deník N.  

Zprávy 

HN: Blíží se jedna z největších změn daní v historii. Premiér Andrej Babiš v Bruselu vyjednal zavedení 

tzv. reverse charge. DPH nyní odvádí firma, která zboží nebo službu prodává odběratelům. V režimu reverse 

charge daň odvádí až podnikatel, který prodává zboží konečným spotřebitelům. Opatření má podle 

ministerstva financí zabránit karuselovým podvodům. Podrobnosti ZDE. 

HN: Nezaměstnanost v Česku se vrátila k poklesu. Nezaměstnanost v ČR se v říjnu snížila na 2,6 %, 

předtím se tři měsíce držela na úrovni 2,7 %. Bez práce bylo v desátém měsíci roku 196 500 lidí, což je 

nejnižší říjnová hodnota od roku 1996. Statistiku zveřejnil Úřad práce. 

LN: Roboty používá každý čtvrtý podnik. Roboty ve výrobě používá 27 % průmyslových podniků v ČR, 

uvádí průzkum serveru Orobotice.cz. Dvě pětiny oslovených firem do robotizace investovaly v letošním roce, 

pětina pak před jedním až dvěma roky. Jen 10 % společností se o možnosti robotizace dosud nezajímala.  

LN: Hybridům Češi fandí. Prodej osobních aut na hybridní pohon se letos od ledna do října v ČR meziročně 

zvýšil o 70 % na 6 610 vozů. Rostl i zájem o tzv. plug-in hybridy s možností připojení do zásuvky, a to  

o 31 %, vyplývá z údajů Centra dopravního výzkumu a Svazu dovozců automobilů.  

E15: Primátoři jsou pro nižší zdanění bytů. Vedení tří největších českých měst chtějí prosadit nižší daně 

týkající se bydlení. Sdělil to šéf pražského magistrátu Zděněk Hřib, brněnská primátorka Markéta Vaňková  

a primátor Ostravy Tomáš Macura. Ti navrhují snížení DPH na pořízení bytu z 15 na 10 % a zrušení daně 

z nabytí nemovitosti. Konkrétní návrh daňových změn chce pražský magistrát předložit do konce roku. 

E15: Hřib: Územní rozhodnutí k úseku 511 okruhu bude ještě letos. Ředitelství silnic a dálnic, které je 

investorem pražského okruhu, by mělo ještě letos získat územní rozhodnutí ke stavbě úseku na jihovýchodě 

metropole mezi dálnicemi D1 a D11. Uvedl to pražský primátor Zdeněk Hřib s tím, že u dalšího chybějícího 

úseku na severozápadě města by mělo být rozhodnutí vydáno v tomto volebním období pražské koalice. 

https://www.komora.cz/press_release/setreni-hospodarske-komory-pro-ministerstvo-financi-plosny-reverse-charge-ano-ale-kdyz-bude-jen-na-omezenou-dobu-zatizi-nas-zbytecnou-administrativou-i-naklady/
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E15: Češi spustí výrobu oleje z plastového odpadu v Británii. Denně proměnit 70 tun odpadních plastů 

na 70 tis. litrů oleje, který odeberou petrochemické závody ve Velké Británii. Tohoto cíle chce do dvou let 

dosáhnout český start-up Pol Oil, který bude na britské ostrovy dodávat technologii Optimus na výrobu oleje 

z plastů. Náklady projektu ve městě Norfolk činí v přepočtu 950 milionů korun. 

HN: Telekomunikační část PPF upsala dluhopisy za miliardy. Investiční skupina PPF upsala 

prostřednictvím dceřiné firmy PPF Arena 1 pětileté dluhopisy za 500 mil. eur, v přepočtu 12,75 mld. Kč. Firma 

prostředky využije pro částečné refinancování úvěru. PPF Arena 1 je poskytovaletem telekomunikačních 

služeb ve střední a východní Evropě a působí na celkem šesti trzích.  

HN: Vývoz z Německa vzrostl nejrychleji za poslední dva roky. Německý export se v září proti 

předchozímu měsíci zvýšil o 1,5 % a zaznamenal nejrychlejší nárůst za poslední dva roky. Příznivé údaje 

jsou podle ekonomů dobrou zprávou v době častých zpráv o ochlazování německého hospodářství. Přebytek 

obchodní bilance Německa v září dosáhl 19,2 mld. eur. 

 


